Sida: 1 av 5
Arabiska
Ny i Sverige (textversion av filmen
)nyanland.arbetsformedlingen.se

فيلم وافد حديثا إلى السويد
عن هذا الفيلم
لا ومرحبًا ا بكم إلى دليلناًللشخصًالذيًحصلًعلى تصريحًاإلقامة فيًالسويد،
لا وسه ً
أه ً
والذيًيحقًلهًالحصولًعلىًإجراءات الترسيخ الخاصة.
ً
ُ
يمكنك متى تريد أن توقِفً هذا الفيلمًعنًطريق الضغطًعلى زر التوقفً ً.Pausيمكنك
كذلك متى تريد أن تضغطًعلى القائمة الموجودةًأدناهًلتغيير الفصل .إذا أردتًتغيير اللغة
ّ
أنًتنزلًكلًالمعلومات علىًشكلًنص
اذهب يمينًا ا إلى األعلى .إذا أردتًبدالًمنًذلكً
اضغط على كلمةًً .text
ً
هناك قانونًفيًالسويد يمنح الكثير من الوافدين حديثا إلى السويد الحق في الحصول علىً
إجراءات الدعم .إن الهدف هو أن يحصلًالشخصًالوافدًحديثاًعلى العملًبسرعة .إذاًلمً
تكنًعلىًيقينًمنًأنكًمشمولًبذلكًفيمكنًأنًتحصلًعلىًمعلوماتًبهذاًالصددًلدىًمكتبً
العملً .
ً
سنطلعك فيًهذاًالفيلمًعنًاإلجراءات التيًيمكنًأنًتسريًبالنسبةًلك ،وماذاًيمكنًأنًتقومً
بهًشخصياًللحصولًعلى عمل فيًأسرع وقتًممكن.
سنتطرقًفيهًأيضا إلى القواعد المتعلقة بالسكنًوالتعويض الماديًوكذلك كيف تتمكن منً
التواصل معنا بمكتب العمل .كماًستحصل أيضا علىًنصائحًعن كيفية الحصول على
المعلوماتًمنًمصادرًأخرىً .

عن مكتب العمل
إن مكتب العمل هوًسلطة حكوميةًوهوًأكبر وسيط للعمل في السويدً .إن مهمة مكتبًالعمل
هي القيام – بأقصى فعالية ممكنة – بربطًالباحثين عن األيادي العاملة بالباحثين عن العمل .
تنتشرًوحداتناًفيًجميعًأنحاءًالسويد ونقدمًكل خدماتنا مجاناً.
ً
يرحبًمكتب العملًبجميعًاألشخاصًالباحثينًعنًعملً.إضافة إلى ذلكًيتوفرًللشخصً
الحاصلًمؤخراًعلىًتصريحًاإلقامةًفيًالسويدًالحق فيًالحصولًإجراءات دعم خاصة
خللًفترةًسنتين .إنًالهدفًالكامنًوراءًذلكًهوًأنًتعثرًفيًأسرعًوقت ممكنًعلىًعملً
وإمكانيةًإعالةًنفسكً ً.
ً
بإمكانكًأنًتقومًفيًموقعناًعلىًشبكةًاإلنترنتًبالتصفحًبينًآالف الوظائف الشاغرةً
والتعرفًعلىًإذاًكانتًهناكًأنشطة أخرى يمكنًأنًتحصلًعلىًالمساعدةًعنًطريقهاً ً.
بإمكانكًأيضاًأنًتحصلًمنًموظفًتدبيرًالعملًعلىًالنصائحًواالستشاراتًخللًفترةً
البحثًعنًالعملً .
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السكن
عندما تحصل على تصريح اإلقامة وتقرر البقاءًفي السويدًفإنكًستحتاج أيضاًإلىًمكانً
تسكنًفيهًولكنًأمر الحصولًعلى مسكن هو مسؤوليةًتقعًعلىًعاتقكًولكنًهناكًإمكانياتً
للحصولًعلىًالمساعدةًمنًطرفًمكتبًالعملًفيًهذاًالصددً ً.
ً
ولكنًهذاًيعنيًأيضاًأنهًليسًبمقدوركًأنًتؤثرًبنفسكًعلىًالمكانًالذيًسيعرضًعليكً
السكنًفيهًولكنًباستطاعتكًأنًترفضًالموافقةًعلىًذلكً.فيًحالةًالرفضًلنًتحصلًعلىً
عرضًجديدً–ًبلًيتوجبًعليكًأنًتعثرًعلىًمسكنًبنفسكً .

التسجيل في سجل األحوال المدنية
منًالمهمًأنًتعملًعلىًتسجيلًنفسكًفيًسجلًاألحوالًالمدنيةًلكيًتحصلًعلىًالرقمً
الشخصيً.إنًهذاًالشيءًيس ّهلًعليكًالحصولًعلىًالتعويضاتًالتيًيحقًلكًالحصولً
عليهاًعندماًتشاركًفيًأنشطتناً.كماًيلزمًأنًيكونًلديكًرقمًشخصيًعلىًسبيلًالمثالً
خللًالتواصلًمعًالسلطاتًوعندًفتحًحسابًمصرفيً.تتحملًمصلحةًالضرائبًمسؤليةً
سجلًاألحوالًالمدنيةً .

التعويض المادي
إذاًكنتًتشاركًفيًاألنشطةًضمنًخطةًالترسيخًالخاصةًبكًفإنكًستحصلًعلىًتعويضً
ماديًيسمىًتعويضًالترسيخًً.etableringsersättningالًيفوتكًأنًتعويضًالترسيخً
الذيًتحصلًعليهًيجبًأنًيكفيًلتغطيةًأكثرًمنًمجردًتكاليفًالطعامًوالملبسًوأجرةً
المسكنً.علىًسبيلًالمثالًيجبًأنًيغطيًأيضاًتكاليفًالنقل المحلي ،مثل الحافلة والمتروً
لكي تتمكن منًالتنقل إلى مقابلت التعيين وأنشطة الترسيخً .
ً
تتوفر إمكانية للحصول على علوة إضافةًإلىًتعويضًالترسيخً،مثل إذا كنتًمنًذويً
أطفالً.للتعرفًبصورةًصحيحةًعلىًالقواعد الساريةًبالنسبةًلتعويض الترسيخًوالعلوات
عليك االتصال بنا بمكتب العملً .

خطة الترسيخ
يجبًأنًيقوم مكتب العملًبالتعاون معكًبالتعرفًعلى ماًتريد وعلى ما يمكنك القيام به لكي
تحصل بأسرع وقتًممكن على عمل .نقوم بذلك ضمن ما يُسمى محادثاتًالترسيخ ،حيثً
نقومًسويًّاًمعكًبتدوينًخطة ترسيخ لكً.تضمًخطة الترسيخ تلكًاألنشطة التي تس ّهل عليكً
الحصولًعلى العملً .
ً
ا
ل على شكل دراساتًاللغةًالسويديةًللمهاجرينً  SFIلكيًتتقنًاللغة
يمكن أن يكون هذاًمث ً
السويديةً.بعد ذلكًتتوفرًللشخصًالذيًلم ينته منًدراسة المرحلةًاإلعدادية أو الثانوية
إمكانية تكملةًدراساتهًعنًطريقًدراساتًالبالغينًالبلديةًكومڤوكسً.Komvux
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ولكنًيمكنًأنًتكونًهذهًاألنشطةًعلىًشكلًتمرينًعمليً،مماًيعنيًتواجدكًفيًمقرًعملً
تكون علقاتًأوًأنًتعايشًكيفيةًسيرًاألمورًفيًمقرًعملًأوًضمنً
لتتعلمًمهنةًماًوأنً ّ
قطاعًمهنيًفيًالسويدً .
ً
تتاحًلكًأيضاًفرصةًلتقييمًدراساتكًوخبرتكًالمهنيةًوعندهاًيكونًبوسعكًأنًتعرفًماًهوً
الشيءًالذيًيعادلهاًفيًسوقًالعملًالسويدي .الًيفوتك أن تج ّمعًوتحافظ على الوثائقً
والشهادات والمراجع األخرىًالتي يتبينًمنها خلفيتكًالتعليميةًوالمهنيةً .
ً
تعرضًالبلديةًالتيًتقيمًبهاًأيضاًدورةًدراسيةًللتعريفًبالمجتمعًلكيًتتعلمًالمزيدًعنًكيفً
تسيرًاألمورًفيًالمجتمعًالسويديً .
ً
الًيفوتكًأنكًتتحملًبنفسكًمسؤوليةًتنفيذًاألنشطةًالمشمولةًفيًالخطةًالتيًتوصلناًإليهاً.
يتواجدًمكتبًالعملًإلىًجانبكًكطرفًداعمًكما ستلتقي بنا عدة مرات لتطوير خطةً
الترسيخًبحيثًيتمًتكييفهاًلكًحسبًطريقكًنحوًالعملً .
ً
إن نقطة االنطلق هي أن تشارك في األنشطة التيًتعادل العمل بدوام كاملً،أيًً40ساعة
فيًاألسبوع .إذا لم تتمكن لسبب ما من المشاركةًبدوامًكامل فيجبًأنًيتم تعديل خطة
الترسيخ حسبًذلك ً.من المهم في هذه الحالة أن تعملًعلىًالتوصل إلى اتفاق بخصوص
ذلك معنا فيًمكتب العملًوإال فقدًيعنيًذلكًعدمًحصولكًعلى أي تعويضً .
ً
إذاًكنتًتعانيًمنًانخفاضًفيًالفعالياتًبسببًمرضًأوًإذاًكنتًتعانيًمنًإعاقةًفيً
الفعالياتًفيمكنًأنًًيُعرضًعليكًإعادة التأهيلًلكيًتتمكنًمن تسيير أمورًحياتك اليوميةً
والحياةًالعمليةًبأفضلًشكلً .
ً
إذا كنت ال تتكلم أو تفهم اللغة السويديةًفيمكن أن نوفرًلك مترجمًا ا شفويًّا .من خللنا يمكنك
أيضا أن تحصلًعلى مساعدةًلترجمة درجاتك العلميةًووثائقك األخرىً .
ً
عندما تضع خطة الترسيخ الخاصة بك يتمًتسجيل بياناتكًفيًنظام الحاسوب التابع لناً.إنً
جميع المعلومات مشمولةًبواجبًكتمانًاألسرار ،مماًيعني أنه الًيسمحًلنا تقديم هذه
البيانات لغيرًالمعنيينًباألمرً .

الطريق إلى العمل
إذا لمًتكن حتىًاآلنًقدًدبرتًعملًفمنًالمهمًأنًتكونًباحثاًعنًالعملًبصورةًفعالةًطوالً
الوقتً.تتحملًبنفسكًمسؤوليةًمحاولةًتدبيرًأمورًإعالةًنفسكً.يقدمًمكتب العمل لك
النصائح حول كيفية تحسينًفرصًالبحث عن عملً.بإمكانك أن تقرأ المزيد بخصوصً
األمور التي يعتبر أربابًالعمل أنًلهاًأهميةًويجدرًبكًالتفكيرًفيهاًقبيل مقابلت العملً.كماً
يمكنًأنًتشاركًفيًدورة دراسية ،لتتعلم كيفية كتابة سيرةًذاتية جيدةً.بمقدورًمكتب العملً،
أيضاًأن يقدم لكًتقييمًا ا شخصيًّا لسيرتك الذاتيةًإضافة إلى نصائحًتتعلقًبكيفيةًاالستعداد
قبيل مقابلة العملً .
.
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ستعثرًفيًموقعناًعلىًشبكةًاإلنترنتًفرصًعملًشاغرةًوبإمكانكًأنًتقرأًعنًمختلفً
المهنًوتوقعاتًالمستقبلًبالنسبةًلهاً.يمكنك أيضا أن تعثرًفيهاًعلىًمعلومات تخص أمور
أخرى من المهم أخذها بعينًاالعتبار عندما تختارًالمهنةًوعنًمختلفًالدراساتًوكيفً
تتمكنًمنًتمويلًدراساتكً.توجدًهناكًروابطًمفيدةًتؤديًإلىًمواقعًأخرىًتتضمنً
معلوماتًعنًالمهنًوالدراساتً .
ً
كماًيعرضًعليكًمكتبًالعملًأيضاًالمشاركةًفيًندواتًوأنشطةًأخرىًتتعلقًبالعملً
والتعليمً .
ً
بعدًالبدءًفيًخطةًالترسيخًتكونًأيضاًمسجلًلديناً.عندماًيقومًأحدًأربابًالعملًبالتبليغً
عنًوظيفةًشاغرةًفسنقومًبمقارنةًالشروطًالمفروضةًمنًقبلًربًالعملًمعًكفاءاتً
األشخاصًالمسجلينًلديناً.إذاًكانًشروطًربًالعملًتتوافقًمعًكفاءاتكًنقومًآنذاكًبإعطائكً
معلوماتًعنًوجودًوظيفةًشاغرةًيمكنًأنًتطلبًالحصولًعليهاً .
الًيفوتك أن مكتب العمل هو فقط واحد من عدةًأماكن يمكنك البحث عنًعمل عن طريقهاً.
يمكنك كذلك التواصلًمع رب العمل مباشرةًهناكًعددًكبيرًمنًالوظائفًالشاغرةًالتيًالً
يتمًاإلعلنًعنهاًبلًيتمًالتوظيفًعنًطريقًعلقاتًشخصيةًمباشرةً .
ً
عنًطريقًالقيامًبتسجيلًنفسك لدىًإحدىًمؤسسات التشغيلًيمكنًأنًتحصلًعلىًمهماتً
لفتراتًقصيرةًأوًلفتراتًطويلةًفيًأماكنًعملًمختلفةً ً.
ً
منًالجيدًأيضاًأنًتتحدثًأيضاًمعًاألصدقاءًوالمعارفًوربماًربًالعملًالسابقًفربماً
يعرفًأحدهمًعنًوجودًوظيفةًشاغرةًتناسبكًبالذاتً .
ً
كلماًزادًعددًمعارفكًومعرفتهمًبقدراتكًوالذينًتتواجدًلديهمًسيرتكًالذاتيةًكلماًزادتً
فرصةًعثوركًعلىًوظيفةً.وكماًقلناًسابقاًفإنًقدرتكًعلىًإالةًنفسكًبنفسكًهيًمسؤوليةً
تقعًعلىًعاتقكًفقط.

معلومات التواصل

 ببإمكانكًالتواصلًمعًمكتبًالعملًبإحدىًالطرقًالتالية
 ببإمكانكًزيارةًاحدىًوحداتًمكتبًالعملً(خللًالنهارًفيًأيامًاألسبوعًالعادية)
 ببإمكانكًالتواصلًمعناًهاتفًعلىًالرقمًً0771 416 416أوًأحدًاألرقامًالتالية:

ً
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ً
إذاًتطلبًاألمرًيوجدًلدىًمكتبًالعملًمترجمينًشفويينًللترجمةًبينًلغتكًواللغةًالسويديةً ً
أهلًوسهلًبكًفيًالسويدًونتمنىًلكًالنجاحًفيًجهودكًللبحثًعنًعمل

